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Za Obpanonski svet so značilne ravnine in gričevja.





Ravnine so ob velikih rekah:

Dravska, Murska in Krško ravnina. 

• Gričevja pa med ravninami: Goričko, 

Slovenske gorice, Haloze, Kozjansko.



Reke tečejo počasi in 

delajo številne vijuge, ki 

jih imenujemo okljuki.

Včasih tudi poplavijo, zato 

je ob rekah bolj 

mokrotno. Zaradi tega 

so ob rekah travniki in 

pašniki, pa tudi gozd.



• Ob lenem vijuganju rek in njenih pritokov nastajajo 

tudi številni rečni rokavi, ki včasih izgubijo stik z reko. 

Rečemo jim mrtvice. 

• Najbolj znana po mrtvicah je reka Mura.



Na katerih rekah so hidroelektrarne?



Naselja 

• Na zemljevidu poišči večja mesta 

Obpanonskih pokrajin.

• Kateri sta največji mesti?



Gosto poseljene

Kaj praviš so gosto ali redko 

poseljene?

Na ravninah:

gručaste vasi

obcestne vasi



V gričevnatem delu so naselja na slemenih gričevij. 

Razložena naselja - hiše precej narazen.



V gričevnatih delih, kjer so vinogradi so zidanice.

Pridelujejo in shranjujejo vino in so hkrati tudi 

POČITNIŠKE HIŠICE.



Panonska hiša

Hiše nizke, majhna okna, grajene iz 

ilovice, pobeljene z apnom in krite 

s slamo. Grajene so bile v obliki 

črke L.

ápno -a s (á) bela snov, ki 

nastane iz apnenca, če se ta 

žge. Če dodamo vodo 

nastane gašeno apno, ki se 

uporablja v gradbeništvu, 

pleskarstvu



Zapis v zvezek:

NASELJA

• Te pokrajine so gosto naseljene.

• Največje mesto v Obpanonskih

pokrajinah in 2. največje mesto v 

Sloveniji je Maribor.

• V ravninah so gručaste vasi ali obcestne 

vasi. V gričevju prevladuje razloženo 

naselje. Ob vinogradih so zidanice

(počitniške hišice).



Zapis v zvezek:

Alpska hiša

• Skiciraj alpsko hišo in jo na kratko 

opiši.



Gospodarstvo panonske nižine

Ravnine Obpanonskega sveta so najrodovitnejše 

slovenske pokrajine. 

Na njih sta razvita POLJEDELJSTVO in ŽIVINOREJA. 

Tukaj je skoraj polovica vseh njiv v Sloveniji. Rečemo 

jim tudi žitnica Slovenije.



Na obširnih poljih pridelujejo žita, krmne in industrijske 

rastline, kot so sladkorna pesa za sladkor ter sončnice, buče in 

oljno repico za olje.

predelava semen oljne repice za olje –

REPIČNO OLJE



Olje proizvajajo tudi iz buč – BUČNO OLJE in sončnic –

SONČNIČNO OLJE.

Industrijske rastline so 

rastline, iz katerih v tovarnah 

naredijo druge stvari –

moka, sladkor, olje, ....



Sladkorno peso zmeljejo in iz njenega soka s posebnimi 

postopki izdelajo sladkor.



Krmne rastline so kulturne rastline, namenjene 

predvsem prehranjevanju živine.



Gojijo govedo, konje, prašiče, perutnino. Mnogo njiv je 

spremenjenih v v travnike, ker so se kmetje 

preusmerili v živinorejo.



Gojenje perutnine ima v panonskem svetu dolgo tradicijo. 

V bližnja mesta so prodajali jajca in meso perjadi. Danes 

vzreja perutnine na kmečkih domovih ne zadošča več za 

oskrbo številnega mestnega prebivalstva. Zato so se razvila 

podjetja za rejo piščancev in kokoši.

Zapis: Perutnina 

Ptuj



Čeprav je Obpanonski svet naša najbolj kmetijska 

pokrajina, je večina odraslih zaposlena v mestih, v 

industriji in storitvenih dejavnostih.

• Največ delovnih mest je 

v MARIBORU, ki je 

gospodarsko, 

prometno, kulturno, 

izobraževalno in 

zdravstveno središče 

severovzhodne 

Slovenije.

mariborski grb



Večji mesti sta torej MARIBOR in CELJE, manjši pa Ptuj in 

Murska Sobota. 

Maribor – drugo največje slovensko mesto



Murska Sobota

Ptuj 



V preteklosti so bile pokrajine preko Mure ločene od V 

okolici Lendave živijo Madžari, v Porabju na 

Madžarskem pa Slovenci. 

• NARODNA 

MANJŠINA –

pripadniki naroda, 

katerega 

večina živi v drugi 

državi



Gospodarstvo v preteklosti

• mlinarstvo

Jedi: žganci, polenta, močnik. 

Jedi so bile iz žit. Žitno zrnje je bilo potrebno zmleti. 

Mlinarji so imeli polne roke dela.

Reja prašičev - hranili z otrobi in drugimi ostanki iz mlina. 

Včasih je bilo več kot 100 različnih mlinov. 

Najznačilnejša vrsta mlina za to območje je bil plavajoči mlin, 
katerega vodno kolo je plavalo na reki. 

Danes je ohranjen samo en plavajoči mlin, Babičev mlin pri 
Veržeju.



Brodovi, splavi

• Prevažanje čez reko

Brod v Ižakovcih in brod v Melincih sta dva od 
skupno štirih brodov, ki še vozijo po reki Muri v 
Sloveniji. 

Brod sestavljata dva plitva čolna (kumpa), 
povezana s ploščadjo, na kateri je brodnikova 
utica. 

Brod se preko reke pomika s pomočjo rečnega 
toka.







Glažutarstvo 

GLAŽUTA - nekdanji preprost obrat za proizvodnjo stekla, 

postavljen na gozdnem območju in kurjen z drvmi.



ŠEGE IN NAVADE V OBPANONSKEM SVETU

V tem delu naše Slovenije so 

se ohranile številne šege in 

navade, predvsem ob 

rojstvu, poroki, trgatvi, 

kolinah, kožuhanju, 

martinovanju,..

Zapis: kožuhanje – ličkanje koruze



Če v predpustnem času ni bilo v kraju nobene prave 

poroke, so uprizorili poroko z drevesom, največkrat z 

borom, zato tudi tako ime – BOROVO GOSTUVANJE





V zimskem času so bile zlasti na podeželju pomembne 

KOLINE. To je vesel praznik, ko zakoljejo prašiča in 

naredijo krvavice, klobase, zaseko, ocvirke in druge 

dobrote.



OBIČAJI -

KURENTOVANJE

Kurenti so oblečeni v 
doge ovčje 
kožuhe, za pasom 
imajo kravje 
zvonce, na glavi 
pa kosmato kapo, 
iz ust jim visi rdeč 
jezik. V roki imajo 
palico ježevko. 
Nastopajo v 
skupinah, 
poskakujejo in z 
zvonjenjem delajo 
veliko hrupa.



Za Obpanonski svet so značilne različne jedi. Znana je 

okusna PREKMURSKA  GIBANICA, ki ima kar štiri 

nadeve – makovega, skutnega, orehovega in jabolčnega.



Zapis v zvezek

Gospodarstvo v preteklosti: 

• kmetijstvo - poljedelstvo na ravninah, 

vinogradništvo v gričevjih, 

• splavarstvo (prevoz čez reko)

• mlinarstvo (plavajoči mlini na Muri)

• lončarstvo (izdelki iz gline)

• steklarstvo ali glažutarstvo (danes: 

Rogaška Slatina)



Obpanonski svet in njegovo obrobje sta pomembna 

tudi zaradi številnih ZDRAVILIŠČ.

Zdravilišču, kjer 
prihaja na dan 
topla ali vroča 
voda, ki ima 
temperaturo več 
kot 20°C, rečemo 
TOPLICE ali 
TERME. Pri nas so 
najbolj znane 
Terme Čatež, 
Terme Olimje in 
Moravske Toplice.

Terme Čatež



• V Radencih in 
Rogaški Slatini pa 
so izviri vode, ki 
vsebujejo 
raztopljene 
mineralne snovi. 
Taki vodi rečemo 
SLATINA ali 
MINERALNA 
VODA. 

• Zdravilišča z 
okolico so danes 
priljubljene 
turistične točke 
številnih 
obiskovalcev.



Poišči zdravilišča na zemljevidu.



Zapis v zvezek:

Gospodarstvo danes

• Kmetijstvo – poljedelstvo, živinoreja, 

vinogradništvo, sadjarstvo

• turizem (zdravilišča)

• industrija (Pomurske mlekarne, 

Perutnina Ptuj …)


